
 

 
 
 

 
OFERTA LABORAL 

CAP D’ACCIÓ INTERNACIONAL 

 
Òmnium Cultural, entitat que treballa per a la promoció de la llengua i la cultura 
catalanes, la cohesió social i la defensa dels drets nacionals de Catalunya, cerca una 
persona per incorporar-la al seu equip professional, com a responsable de l’acció 
internacional. 
 
 
Perfil  
Persona proactiva, amb capacitat de comunicació efectiva, negociació, relació amb 

l’entorn i compromís amb l’entitat. Ha de tenir una clara orientació a resultats i capacitat 

de treball en equip i generador de xarxes. Planificada i organitzada haurà de ser 

resolutiva en entorns exigents. 

Requisits  
- Titulació universitària superior preferentment en comunicació, polítiques, ciències 

socials i humanes o dret, entre d’altres.  
- Formació específica en l’àmbit internacional. 
- Experiència mínima de 3 anys en el camp de les relacions internacionals. 
- Idiomes: català, castellà, anglès i francès. 
- Experiència en comunicació oral (presentacions públiques) i escrita. 
- Capacitat d’adaptació de missatges a audiències internacionals. 

 
Principals funcions: 
La seva responsabilitat serà la de coordinar l’acció internacional des de la vessant de 

les relacions institucionals (advocacy), la comunicació i la jurídica essent les funcions 

principals: 

- Definir objectius i desenvolupar projectes i accions que enforteixin la relació 

d’Òmnium amb d’altres institucions o organismes internacionals. 

- Establir marcs de col·laboració i convenis que reforcin els valors i objectius de 

l’entitat i que consolidin les aliances i la influència a nivell internacional. 

- Gestionar i coordinar les accions destinades a la correcta participació i representació 

de l’entitat en reunions o trobades establertes. Així com acompanyar o representar 

aquesta  participació. 

- Gestionar els projectes de l’àrea i vetllar per una execució eficaç dels recursos 

assignats. 

 
 

Es valorarà: 
- Experiència en campanyes internacionals, departaments de relacions 

internacionals, relacions institucionals o comunicació de grans entitats, empreses o 

gabinets. 



- Coneixement i experiència en defensa de drets humans a organismes internacionals 

i amb ONGs internacionals. 

- Experiència en desenvolupament de projectes en entitats afins. 

- Coneixement d’altres llengües. 

- Ser soci/a de l’entitat. 
 
Condicions laborals 

- Contracte laboral eventual amb opció a indefinit 
- Jornada completa 
- Sou segons la taula salarial de l’entitat 
- Lloc de treball a Barcelona  
- Incorporació immediata 
 
Les persones interessades han d’enviar el currículum i una breu carta de presentació al 

següent link https://bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=95, abans del 15 

de novembre de 2019. 

 

https://bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=95

